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CVOTA.
Mult s’au svîrcolit și mult au 

protestat politicii din. Buda-Pesta 
chiar și numai în contra, ideei de-a 
mări cvota, ce-o plătesce Ungaria 
în fiă-care an ca parte a ei la chel- 
tuelile comune ale monarchiei dua
liste. Proporția de 30 procente, ce 
le plătea pănă acuma Ungaria față 
cu 70, cari cădeau în sarcina Aus
triei, nu mai era de susținut față cu 
nemulțămirea, ce s’a manifestat mai 
ales în timpul din urmă din partea 
Austriaciior.

Cu tote acestea, cei din Pesta 
au vrut se continue și acum tac
tica vechiă de non posswnus, o tac
tică de-altmintrelea în cestiunea fi
nanciară fbrte săn&tbsă. D6r, pre
cum se vede, acestă tactică n’a 
mai piins, căci în cele din urmă br. 
Banffy a trebuit, vrend a mai sta 
la putere cu partida lui, se facă o 
concesiune guvernului austriac. A- 
cesta ’i-s’a cerut din locul compe
tent și ca neapărată jertfă pentru 
susținerea în viitor a pactului dua 
list, atât de mult îndușmănit și ata
cat din tote părțile.

Călătoria ministrului-președinte 
Banffy la Ischl, întreprinsă în cțilele 
acestea, este considerată ca un punct 
important de întorcere în cestiunea 
cvotei. „Budapestei- Tagblatt", care 
de ordinar este fdrte bine informat, 
spune, că br. Banffy s’a înțeles cu 
contele Badeni asupra tuturor punc
telor pactului și că ministrul-preșe- 
dinte unguresc a conces o ridicare 
a cvotei, se înțelege, sub reserva 
aprobărei ulteriore a partidei gu
vernului.

Urcarea cvotei se <jice5 se 
va efectui între 33.5 pănă la 35%. 
Despre aceea, că ea trebue urcată, 
sunt în clar toți membrii partidei 
guvernului. Etă ce scrie cu privire 
la acesta „Bud. Tagbltt":

„A fost o dorință a monarchu- 
lui, ca pactul se fiă efectuit încă cu 

actualele parlamente din Austria și 
Ungaria. Acestă dorință pare a fi 
în ajunul împlinirei. ț)icem pare, 
căci deși monarchul a privit întot- 
deuna în hotărîrile miniștrilor pre
sident! ai săi voința majoiității par
lamentului (vec|i desbaterea asupra 
legei militare și politica bisericescă), 
el este de sigur îndreptățit a privi 
lucrul astfel și acum, când escepțio- 
nal acestă voință corăspunde dorin
țelor sale.

„Ce-i drept, în realitate nici con
tele Badeni, nici br. Banffy n’au 
fost cât de puțin îndreptățiți de-a ho
tărî o schimbare a cvotei pe basa 
de 33.5—35, respective 66 5—65%. 
Cum va sci se iasă la cale contele 
Badeni cu parlamentul austriac, e 
treba lui. In ori-ce cas amicii con
telui Badeni sunt de părere, că el 
nu va ave mari greutăți față cu par
lamentul austriac.

,,Alta este disposiția în Ungaria. 
Chiar și amicii baronului Banffy 
sunt convinși, că prin concesiunea 
făcută din parte-i prin urcarea cvotei 
a devenit neînlăturabilă o crisă mi
nisterială, său parlamentară. Ori br. 
Banffy, ori partida guvernului tre
bue se se supună unei retrageri ru- 
șinăse. Și una și alta păte se aibă 
urmările cele mai seriăse politice 
parlamentare. Din causa acesta și 
este lbrte deprimată disposiția în 
partida guvernului".

Așa este informată făia appo- 
nyistă și suntem de părere, că în 
trăsuri generale informațiunile sale 
sunt esacte.

Se ’nțelege, că cestiunea urcă- 
rei cvotei va fi folosită de oposiția 
maghiară ca cal de bătaiă. întreba
rea este numai, pănă unde va merge 
și dăcă are prospecte de-a pute 
reuși să provăce pănă și o crisă par
lamentară.

După asigurările lui „Budapestei 
Tgbltt" pare în adevăr, că contele 
Apponyi cu partida lui e decis a se 
opune crl-cărei urcări a cuotei și 

probabil și celelalte partide oposițio- 
nale vor face asemenea.

In cașul acesta se va nasce o 
discusiune vehementă, ca aceea asu
pra legei militare.

După pățaniile de pănă acuma 
însă nici în cașul acesta nu prea 
vedem probabilitatea unei eventuale 
învingeri a oposiției maghiare, mai 
ales, că se trateză de cestiunea cvo
tei și a pactului în general, care 
formeză călcâiul lui Achile al actua
lei organisațiunl dualiste.

CRONICA POLITICA.
— 16 (28) Iulie.

Privitor la înțegerea între România 
și Grecia „L’Iudependance Roumaine" re
produce după <harul Messager d’Atenes^ 
următorele cuvinte: „înțelegerea greco-ro- 
mână este necesară echilibrului din Bal
cani și pbte să aibă cele mai fericite re- 
sultate pentru cele două naționalități, dâcă 
Românii se hotărăsc sS facă se înceteze pro
paganda, la care se dedeau în Macedonia în 
paguba Elenismului. O experiență de 30 de 
ani trebue să-i fi convins că, Cuțovlahii, 
pătrunși de Elenism, nu formâză nicăerl 
grupuri etnice compacte , și omogene ca să 
se potă oonstitui în națiune". — Din cu
vintele aoeste s’ar pute conchide, oă pre
țul împăcării dintre România și Grecia a 
fost ca guvernul celei dintâiă să părăsâscă 
causa școlară și națională a Românilor 
Macedoneni. Ore să stea în adevăr în le
gătură cu acțiunea diplomatică cele petre- 
oute in afacerea Eforielor și a școlelor ro
mâne din Macedonia preoum și în aface
rea consulatului român din Bitolia?

*
In 26 Iulie s’a făcut St.-Diâbe, in 

Francia, desVBlirea solemnă a monumen
tului ridicat în memoria marelui bărbat 
de stat al Franciei, luiles Ferry. La a- 
câstă solemnitate a fost de față Loubet, 
președintele senatului; Măline, ministru- 
președinte; apoi miniștrii Hanotaux, Ram- 
baud și Billot, preoum și alțl număroșl 
bărbați da stat ai Franciei. Dintre vorbi
rile rostite cu acostă ocasiune cea mai 

importantă se vede a fi vorbirea ministru
lui de esterne frances, Hanotaux, care cu
prinde în sine însemnate enunciațiuni po
litice. El c|'se între altele: „Francia, con
dusă de bărbați puternici și oonsoii de ohiă- 
marea lor, oulege acjl fructele îuțelepciu- 
nei, activității și moderațiunei sale. Fran
cis și-a reocupat ârășl posiția sa în con
certul lumei și a strîns încă și mai mult 
legăturile interne cu un mare imperiu, al 
căruia domnitor ni-a dat în mod spontan 
semn de lealitatea și de înorederea sa. 
Când Francia a invitat popbrele 1» expo- 
siția, ce se va arangia în anul 1900, prin 
acesta ea s’a consacrat pentru mai mulțl 
ani operei păcei, ea ține cu oredință la 
causa păcii și tote le așteptă dela timp".

*
Soirile sosite din Turcia nu sunt nici 

de cum favorabile. Guvernul întimpină pre- 
tutindenea greutăți mari. In Armenia se 
ivesc turburărl, în Siria a isbuonit revolu
ția, în Creta nemulțămirea eresce din 41 in 
4i, Macedonia este de-asemenea în fierbere. 
La tote astea, se mai adauge și situațiunea 
financiară de tot desperată, precum și îm- 
pregiurarea, că puterile europene și-au 
pierdut încrederea în administrația și gu
vernul turoeșo. Pentru ca să apară cel pu
țin, că sultanul vre să îmbunătățâscă situa
țiunea, insceneză din oând în când câte-o 
crisă ministerială. Dâr în fond nici acesta 
nu însâmnă nimio. In Turcia miniștrii nu 
cad, ci numai se înlooueso unii cu alții, — 
numai ou numele se schimbă, în realitate 
însă tot persbnele de demult. In scurte cu
vinte, Turoia se află în descompunere.

Mescoperîri sensaiioiiale.
„Alkotmâny" publică în fruntea 

numărului seu dela 26 Iulie un ar- 
ticul scris, cum 4ice el, de un dis
tins membru al bisericei luterne slo- 
văcescl. Autorul pretinde a sci „din 
isvor sigur“, că guvernul Banffy ar 
fi intrat în tratări pentru a-șl asigura 
la viitbrele alegeri sprijinul Români
lor și al Slovacilor. Pentru curiosi- 
tate reproducem din acest articul

FOILETONUL „GAZ. TRA.NS."

I. C. Brâtianu.
(Fine.)

In sâra de 28 Aprilie 1884 partidul 
liberal-conservator condus de d-nii Lasoar 
Catargiu, general Mânu, G. Vernescn, ge
neral Florescu, A. Lahovari. Principele G. 
Bibescu, Gr. Păucescu și alte persone de 
valore, ținu o întrunire in sala Bossel pen
tru a protesta contra revisuirii constituției. 
Pe la 12 6re sâra, când întrunirea se des
făcea și fiă-care căuta a se duoe pe aoasă, 
poliția eși din ascun4^torile ei spre a o în
tâmpina cu ghionturl și lovituri, cari inau
gurau de minune noua fază în cure în
tră guvernul lui Brătianu. El însuși de
clară mai în urmă în Cameră și în Senat 
că „deoă oposiția va începe din nou, dâoă 
nu se va mulțumi cu lecțiunea oe a primit, 
poporul Capitalei îl va scuti de a recurge 
la forța armată". Chipul neconstituțional 
în care el ÎDtroduse în Camera de revizuire 
cestiunea dotațiuuii Coronei indigna chiar pe 
o parte din amicii lui oei mai de aprope. 
La 1 Iunie 1884 demisionară în oorpore 

d-nii C. A. Rosetti, D. Giani, Gr. Giani, 
Petre Grădișteanu, V. A. Urechiă, V. Iepu- 
resou, Gr. Serurie, Frunză, Pană Buiescu, 
Gagione, Fărcășanu, D. G. Panu se retră
sese cu câteva cjiie mai ’nainte, ca și opo
siția conservators. La 9 Iunie aoelaș an, 
studenții au fost brutalisațl de polițiă în 
presența Procurorului general și a Primu
lui Procuror, după însuși îndemnul lui Bră
tianu, oare d'sese: „DațI în carne vie!" La 
17 Iunie 1884, d. N. Fleva, pe atunci Pri
mar al Capitalei și deputat, conducând o 
întrunire la vechiul Ateneu, ținea cătră ce
tățenii bucureștenl o vorbire provooătore, 
ca să alâgă un comitet, pe care opiniunea 
publică l’a numit comitetul de salute publică. 
La 1 Iulie acelaș an, conservatorii anun
țară o nouă întrunire la Orfeu. Guverna
mentalii anunțară și ei alta la Ateneu, unde 
nu se plătea nici o chirie. La ieșire, cei 
dela Ateneu se aruucară asupra celor dela 
Orfeu.

Românul însuși, oare nu trecuse 
încă în oposiție, după ce nara faptele și 
oonstata, oă guvernamentalii vor să dom- 
nescă cu terorea, protesta contra acestui 
metod de a „combate" pe adversarii po

litici. De aoi înainte Brătianu guverna cu 
poliția.

Dâr același Brătianu, oare traota cu 
atâta asprime, ca să nu dicem mai mult, 
pe recaloitranțl și intransigenți, era de o 
amabilitate excesivă ou conservatorii mlă- 
dioșl, cari sub un pretext seu altul, pără
seau rînduriie oposiției spre a primi misiuni, 
slujbe și sinecure în „marele partid". D-nii
N. Cretzulesou, V. Boerescu, V. Ciontă, P. 
Mavrogheni și alții mai mici, primeau să 
fiă agențl ai țării în străinătate seu miniș
tri în țâră; alții primeau alte însărcinări 
mai modeste, ba chiar deputății ofioiale, 
acoeptâud posițiunea neoalificabilă de a fi 
opontnțl ca etiohetă, guvernamentali și sa- 
lariațl în realitate. Aoi ar fi locul de a cita 
următorele cuvinte ale lui Tacit: „quanto 
quis servitio promptior, opibus et honoribus 
extollerentura.*)  Oposiția intransigentă făcea 
un cap de acusație lui Brătianu din aceste 
conversiuni interesate. Noi credem, că cel 
oe se lasă a fi ademenit nu este mai puțin 
vinovat decât cel ce ademenesoe; Și legea 

*) Annates I, 2. „cu oât cineva era 
gata a primi jugul, cu atât era mai mult 
ridicat la averi și onoruri".

pedepsesoe de o potrivă pe corupt ca și 
pe coruptor. Ori a cui însă va fi vina cea 
mare, faptul este oă Brătianu isbutise a’șl 
orea o suită de boieri pe oarl zimbetul lui 
îi ferioea, pe cari o strîngere de mână a 
lui îi ridica în slăvi, o preumblare cu el 
în trăsură său pe jos îi făcea să trecăț 
înaintea oontracciilor, drept favorițl ai pu
ternicului ministru și le da ocazie să câș
tige mii de lei numai din acâstă simplă ară
tare. Am vă4ut urmașii unor familii ilustre 
simțindu-se onorați oă deschideau ușa cu- 
peului lui. Totă lumea vedea într’înșii niște 
victime ale sistemului lui Brătianu de a 
guverna; dâr el avea grijă de a’șl împodobi 
victimele ou daruri prețiose. In ședința Ca
merei dela 5 Martie 1859, Brătianu vor
bind într’o cestiune personală contra prin
cipelui Dimitrie Ghica, Arsake, care înde
plinea funoțiunea de secretar al Adunării, 
4ise, că Președintele a poruncit să se în- 
câpă votarea. Atunci Brătianu, întrerumpen- 
du-șl discursul, se adresa cătră Arsake cu 
aceste cuvinte: „Domnule Arsake, îți dau 
adl dreptul să îmi iei cuvântul; va veni 
timpul când ți-1 void lua și eu 1" Acest mo
ment sosise în Lungul său minister dela 9 

bu.ru
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partea, care ne intereseză și pe noi. 
Etă-o:

Neguțătorii de pene din Galiția ai 
guvernului țipă prin fiarele liberale, că 
partida poporală se aliază ou naționalită
țile și ou panslaviștii. Dâr până acum pen
tru oine au votat Slovaoii și Serbii ? De 
unde a eșit un Smialovsky, un Matușka, 
un Ivanovits și un Iovanovits ; aceștia sunt 
Șerbi și Slovaci; alegătorii lor încă sunt 
Șerbi și Slovaci, der pe oât timp ei au vo
tat ou partida liberală, erau dmenl de 
trebă, der deoă vor face să oadă candidații 
liberali, numai decât vor fi trădători de pa
tria. Ce au să ne strige nouă ei, cari, ase
menea lui Banfiy, au încheiat pact cu Sașii 
ji, când au făcut să fiă grațiat Lucaciu și 
soții sei, au încheiat pact și cu o parte din 
daco romaniști, pentru ca să asigure partidei 
liberale voturile cercurilor din Ardeal.

„Hoțul strigă: „prindeți-1 !“ și guver
nul lui Banffy acusă ou panslavism partida 
poporală, al căreia patriotism virgin nu l’a 
murdărit nici o forță, seu agitațiune ilegală, 
— și ridică acâstă acusațiune în oontra 
luteranilor din părțile nordioe, oând aceș
tia, simțindu-se vătămațl în credința lor, 
se întorc dela liberali la partida poporală; 
der pentru ca să nu-o faoă aoâsta (adecă 
oa să nu părăsescă luteranii slovaci partida 
„liberală44), după cum suntem sigur informați, 
guvernul lui Eanffy -face pe sub mână cunos
cut conducătorilor din Turoș-St.-Mârtm, că le 
va da îndărăt capitalul confiscat al „Maticeiu 
și că n’au decât să constitue numai comitetul 
pentru organisarea din nou a acestei reuniuni 
culturale slovăcesci, — în schimb însă lute
ranii slovaci să nu treoă în tabăra partidei 
poporale, ci să rămână fideli guvernului 
liberali și să voteze pentru candidații lui44.

Conferența interparlamentară și 
grupul român.

D-l V. A. Urechiă, președintele gru
pului parlamentar român, trimite, „Tribunei^ 
o copiă a procesului verbal încheiat despre 
ședința dela 6/18 Martie 1896 al grupului 
parlamentar român spre a desminți soirea 
reprodusă de numita fdiă după unele ga
zete, că mai mulțl deputațl din grupul par
lamentar român vor merge la Budapesta, 
la conferența interparlamentară. După cum 
dioe d-sa, numai aoei deputațl și senatori 
au dreptul să ia uarce la conferența inter
parlamentară, cari au întrat după statute 
în grupul parlamentar român.

De-aoeea întrâbă: „Nu cumva d-l 
Pâzmăndy voesce să înlocuescă grupul 
nostru parlamentar pr'n orl-ciue ar fi, nu
mai ca să faoă să credă pe colegii noștri 
din conferența interparlamentară, că a ca- 
paoitat prin stăruințele lui grupul româ- 
neso ?“

Procesul verbal cuprinde darea de 
sâmă despre ședința dela 6 (18) Martie 
1896, ținută sub președința d-lui Urechiă, 

oare în legătură ou declarația dela Bruxela 
pune noului grup parlamentar român între
barea: Mergem-vom său nu la conferența 
interparlamentară din Budapesta? arătând 
tot-odată, că noul grup parlamentar român 
nu e legat de deolarațiunea făoută la Bru- 
xela anteriorului grup român.

D-l Poenaru-Bordea dice, că ori să 
mergem toți, ori nici unul. Dnii Mala și 
Beloescu sunt pentru mănținerea decisiu- 
nei anteriorului grup parlamentar. D-l Gri- 
goresou (Ploesol) vorbesoe în aoelaș sens; 
D-l Ceaur-Aslan dice • decă e vorba de 
oongres de paoe, oe fel de pace e aceea 
într’o țâră, unde Românii au de a-șl re- 
vindeca drepturile lor. D-l Maltesanu e 
pentru ca noul grup român să rămână la 
hotărîrea celui vechiu. D-l I. Popesou, co
lonel Obedeanu, d-l Procopiu și d-l Perie- 
țeanu—Buzău se pronunță asemenea pen
tru nemergere.

D-l I. Popesou cere, ca biroul gru
pului român să comunice celorlalte grupe 
parlamentare, că la Budapesta să nu se 
discute cestiunea naționalităților p9 cât timp 
Românii nu vor fi aoolo.

Președintele V. A. Ureohiă pune apoi 
la vot următorea deolarațiune:

„Pe motivele aduse la conferența 
„din Bruxela de domnii colegi Urechiă, 
„Porumbaru și Danilescu, grupul reînoit 
„parlamentar roman declară solemn, că se 
„va abțină de a participa la conferența 
„interparlamentară dela Budapesta din 1896. 
„Domnul președinte al grupului va comu- 
„nioa celor în drept acăstă deoisiune a 
„nostră44.

Etă acum, după d-l Urechiă, și numele 
auevăraților membri ai grupului parlamen
tar român, cari eu semnat procesul verbal 
de mai sus, ori nu au votat contra lui:

O. M. Ciocasan, deputat; C. P. Gri- 
gorescu, deputat; I. N. Guran, deputat; 
I. G. Poenar-Bordea. deputat; Valeriu Ur- 
san, senator; Beloescu, senator; Constantin 
Maltegean, deputat; I. Mala, deputat; Co
lonel Obedeanu, senator ; A. D. Pâoleanu, 
deputat; Vintilă C. A. Rosetti, deputat; 
I. Popescu, deputat; N. Ceaur Aslan, de
putat; Stefan Periețeanu-Buzău, senator; 
I. Liga, deputat; N. Cutcudache, deputat: 
Petre Dancovioiu, deputat; N. G. Stătesou, 
senator; Dr. Popesou, deputat; C. Popo- 
vioiu, deputat; Filipescu, deputat; N. D. 
Moroianu, deputat; N. Iulian, deputat; 
G. C. Sohina, deputat; G. D. Teodorescu, 
deputat; D. Ștefan Teodorescu, dep. B. Mun
tean, deputat; E. Costinesou, deputat; V. 
D. Vasilescu, deputat; Procopiu, deputat; 
Grigoriu Manoil Grădișteanu, deputat; 
Iorgu Radu, deputat; Ion Buzdugan, de
putat; Valeanu, deputat; Caligari, deputat; 
C. Leca, deputat; C. F. Robescu, deputat; 
I. Mincu, deputat; Grigoriu V. Macri, de
putat; A. Iliescu, deputat; Mandescu, de
putat; Rafael, fost senator; Danilescu, se
nator; Constantin Zaica; V. A. Ureclră, 
senator; Pilat, deputat; C. G. Vernescu, 
deputat; E. Porumbaru, deputat; V. Las
car, deputat ; Schileru. deputat; Titu D. 
Fundesou, deputat; D. Stefan Șendrea, de
putat; Maior Pruncu, fost deputat; I. 

Ciuflea, fost deputat; Grigorie Bălăaesou, 
deputat; Dimitru Butcnltseu, fost deputat'f
P. Cristodalo, deputat; ©. G. Costaforu, 
fost deputat; N. Fleva, deputat; Petre 
Grădișteanu, senator; Nicol&id A. D., se
nator; Lazar Niculesou-Voitineanu ; G. Se- 
fendache, senatorG. Soorțesoia, deputat ; 
C. Zăgănesou, senator.

Până la data de 12 (24) 3ulie 1896, 
cjioe in fine d-l Urech’ă într’o notă, abia 
dela 2 seu 3 membri din grup n’a primit 
adesiunea.

— 16 (2&) Iulie.

Consacrarea noului episcop sârbesc 
al Verșețului s’a făcut Dumineca trecută 
prin pacriarchul Brankoviol cu mare asis
tență. După consacrare, noul episcop, 
Gavrilă Zmejanovicl a ținut o vorbire „pa
triotică11, după cum se telegrafeză foilor 
ungurescl, dând espresiune fidelității cătră 
patria maghiară44.

— o—
In cansa alegerei <le notar al doilea 

Ia Satulung (Săcele) scrie „Kolozsvâr44 dela 
27 Iulie n. o.: „La postul de notar în Sa
tulung a fost ales — cu ocasiunea alege
rei oe s’a ț’nut în Maiîi — scriitorul Fran- 
ciso Seewald. Pănă în timpul de față ale
gerea încă n’a putut fi ridicată la valore de 
drept, din causă că o parte din alegători, 
cari fără escepțiune sunt toți Valahi, au 
înaintat reours, care reours trsge în disen
siune nu numai neregularitățile, ce <jice 
că s’ar fi comis cu ocasiunea alegerei, — 
ci pentru a răsturna în orl-oe ohip alege
rea reeurenții fac și în contra persdnei 
celui ales nisoe escepțiunl, cari îngreunând 
peste măsură descurcarea întregei afaceri11. — 
Asta o credem bucuros. Suntem siguri 
însă, că decă recursul ar fi fost înaintat 
din partea Giangăilor și nu a „Valahilor14, 
„descurcarea44 s’ar fi făcut pe ușor în câ- 
te-va dile.

D-l Benjamin Duryea Woodward, pro
fesor de limbile romanice la universitatea 
Golumbia din New-York, a sosit în Ro
mânia. D-sa se află acum în Sinaia, unde 
va sta vre-o 15 4'10- D-l Wooward care a 
trăit mai mulțl ani în Europa și cundsce 
limbile franoesă, italiană, spaniolă, portu- 
gesă, germană și rusă, a venit în Româ
nia ca se se familiariseze cu accentul lirn- 
bei românescl. D-sa, între altele, va visits 
și pe d-l B. P. Hajdeu la Câmpina.

— o —
Nenorociri la manevre. Cu ooasiunea 

manevrelor din jurul Aradului s’au întâm
plat multe nenorociri, bolnăvirl și cașuri 
de rnbrte. Trupele au fost sub conduceraa 
baronului Schoufeld. In decursul esercițiu- 
lui un husar a căcjut de pe oal și numai 
decât a și murit, un soldat dela infanteria 
a căpătat îsolațiune și oâte-va 6re după 
sfirșitul deprinderilor a murit. Doi husari 

au căcjut de pe cai și și-au frânt brațele. 
Generalul Re.th'valszki asemene» a oăcjut 
de pe eal, der nu i-s’a întâmplat nimic. 
Dintre suldații regimentului de infanteria 
Nr. 33, srau bolnăvit 200, dintre voluntarii, 
câți se aflfe în regiment, nici unul n’a pu
tut să resist® căldurei și oboselei pănă în 
sfirșit.

Seceriș bun. Ni-se scrie din oomun» 
Băgău, comitatul Albei inferidre, oă sece
rișul în acele părți peste tot e bun. Grâ- 
nele au fost cam rari, der bune și roditore 
la spic. Cucuruzele încă sunt bune. Viile 
asemenea afară de părțile, unde le-a ajuns 
grindina.

— O'

Avis Preoților! Suntem rugați a da 
loc următdrelor rânduri: Tipărituri și for
mulare (pentru preoți) liste de bir, lucru 
și alte competințe stabile (ad A. V 1—2 
și A. VI 2—3), original românesc și copie 
ung., ș' cerere de a obține intertențiă de 
cai și cărăușie, cola â 5 cr.: pentru pro
topopi: atestatele (ad A. VII 2, A VIII 1, 
A XVI 8, A XVIII 1, și A IX 1, â 3 cr. 
esemplarul porto) indispensabile la oon- 
scrierea venitelor pentru congruă, compuse 
ștriot pe basa ordinului ministerial, se pot 
primi dela tipografia: A. Todoran, Gherla 
(Szamosujvărj. Cred a face un serviciu re- 
comandându-le aceste cu căldură. — Să- 
răuad, 25 Iulie 1896. G-. Stanciu, preot.

—o —
Filoxeră. In viile comunelor Bucer- 

oerdea ungurâscă și Ondor din comitatul 
Albei inferiore s’a constatat filoxeră. Mi
nistrul de agricultură a pus sub carantină 
hotarul acestor două comune.

—o —
Esposițiă în Mttuchen. Sooietatea ge

nerală a meseriașilor din Miinchen cu con
cursul societății politechnicilor de-aco'o va 
arangia o esposițiă în 1898’dela 11 Iunie pănă 
la 10 Octomvre. Programa acestei esposiții 
se află în oancelaria camerei comerciale 
din Brașov.

— o—
Ospeții, cari vin Ia Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a- orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu cliua, costând după plac dela 1 fi. pănă 
la 4 fi. la di.

„Kaportul milenar"' asupra instruc
țiune! publice.

D-l Wlassics, ministrul unguresc 
de culte și instrucțiune publică, a 
scos la lumină un voluminos „raport

Iunie 1881 pănă la 22 Martie 1888. Bră- 
tianu nu-șl putea răsbuna mai amar contra 
partidului ce-1 umilea altă-dată decât for- 
mându-șl un cortegiu ales din dezertorii ace
luiași partid. Unii dintr’înșii de rușinea unei 
îndoite apostasii au rămas pănă astăzi în 
rîndurile partidului liberal.

Cu rea credință s’a imputat lui Guizot 
aceste cuvinte adresate cătră burghezimea 
francesă : Enrichissez-vous! Cuvintele mare
lui istoric în întregimea lor sunt așa : 
Enrichissez-vous par l’ăpargne et par le tra
vail*).  Brătianu n’a adresat în public cătră 
acoliții săi cuvintele atribuite cu rea cre
dință lui Guizot, dâr le-a oferit tote mij- 
lboele de-a se îmbogăți repede și or oum. 
Ca să ajungă la putere și să dobore pe 
vechii boerl, Brătianu și Rosetti înțeleseră 
că nu se pot sprijini pe elementul țărănesc, 
sărac și incult, yăspândit pe o mare supra
față de teritorii și prin urmare anevoie de 
agitat. De acea, ei se adresară la orășeni, 
cari, adunați în număr mare pe o supra
față relativ mică, mai ușori de disciplinat 
și de oondus; mai inteligențl și prin ur

*j A. Bardoux, Guizot, pag. 101.

mare mai setoșl de o îmbunătățire în sdrta 
lor, le ofereau elementul, de care aveau 
trebuință pentru agitarea statului și intimi
darea clasei privilegiate. Aici se găsea nu 
numai o masă compactă, ci și agențl în- 
drăsnețl, ambițioși fără scrupul, trepăduși 
înboldiți de nerăbdarea de a ajunge unde
va si iute. Brătianu le repeți de atâtea-orl 
că ei. pot ce vor, încât aoeștia, când îl vă- 
dură la putere, înțeleseră, că vremea lor a 
venit. Brătianu a insuflat, burghezilor noș
tri maximele egoiBte, perverse, anti-creș
tine și anti-naționale, de a se înbogâți din 
câștiguri subite și nepermise. El cufundă 
patrioata nostră burghezime dela 1856 și 
1859 în pofte ilicite, dându i pe mână si
tuații lucrative, de unde mulțl eșiră cu 
pete neșterse. Rușindsa și anti-naționala lui 
tactică de a-șl mări numărul partisanilor, 
grupa împrejurul lui medici fără olientelă, 
advooațl fără talent, aventuri de meseria, 
transfugi de pretutindenea, cari se îmbogă
țiră prin cumul și ooncesiunl. Aceștia for
mau o olasă de pr.vilegiațl cu mult mai 
periculoși decât aceia pe cari îi desființase 
Convenția din 7 August 1858. Tot acest 
mijloc anti-naționai, întărit prin terore, el 

isbuti a-șl forma in parlament o majoritate 
de mobilier și de inventar, nu de principii 
și simpatii adevărate. Der ce să mai înoer- 
oăm noi, bănuițl de parțialitate, a califica 
un asemenea guvern, oând Brătianu însu-șl 
a apăsat asupra lui sigilai infamiei prin 
aceste teribile cuvinte : „Ați văcjut, Domni
lor, că cu tote neorînduelile ce s’au făcut, 
asasinate, procese scandalos®, — am tăcut 
și am luat totă răspunderea, numai cu spe
ranța, că se va face revizuirea ?“ *)

Și cu tote aoestea Brătianu era un 
buD român și un adevărat patriot. El avea 
un simțimânt de naționalitatea românâscă 
așa de adânc, așa de generos, așa de sin
cer, înoât fără voia mea simt espirând pe 
buza’ml imputarea oe merită de greșelile 
ce-i recunoso. OrI-carI ar fi însă rătăcirile, 
în oerl a că^ut, orl-oarl ar fi deoepțiunile, 
în cari ne-a arunoat și rănile morale oe 
ne-a pricinuit, el a fost un ministru mare 
în posse ca și în esse; a pus o încredere 
generdsă în nația sa, pe oare a ridioat’o în 
opinia ei și a lumii, pe când alții n’au 
găsit și nu găseso merite decât în străini;

*) Ședința ci merii dela 26 Maiu 1884.

a lucrat fără preget și ou credință la des- 
voltarea și înălțarea națiunii române ; a fost 
mult timp și pe drept cuvânt steaua polară 
a Românilor din tdte unghiurile; și, decă 
ar fi fost mai puțin egoist, precum și dâcă 
ar fi soi ut să ne scutescă de otrava corup- 
țiunii, vibrionul, care a pătruns în sângele 
țării și a auemiât-o ; decă s’ar fi adresat 
mai mult la sufletul decât la trupul Ro
mânilor ;. deoă, în loo de a fi instrumentul 
fatal al materialisării nostre, după momente 
așa de ideale ca cele dela 1857, 1859, 1866 
și 1881, ne-ar fi înălțat inimele și ne-ar fi 
arătat moralitatea ca adevărata țintă a 
vieții; decă, după ce a condus răsboiul cu 
atâta glorie, ar fi lucrat în cestiunea Ba
sarabiei astfel încât să ne alegem cu oom- 
pensațiuni vrednice de jertfele ce am făcut 
în timpul aoelei mărețe dar nefericite oam- 
pauii, — noi nu numai am fi admirat, ci 
și am fi stimat pe ilustrul campion al drep
turilor țării; nu am fi avut durerea de a 
constata egoismul lui îngust și setea lui ne- 
sățidsă de putere, er numele lui ar fi fost 
pentru istorie nu numai mare, ci și curat. 
(„Ep. Lit.“) Angel Demet.riescu. 
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milenar11 asupra stărei instrucțiunei 
i ublice din țeră. Raportul arată sta
rea actuală a diferiților râmi ai ins
trucțiunei publice, intercalând și unele 
repriviri istorice și asemănări între 
starea instrucțiunei dela noi și din 
străinătate etc. Estragem din acest 
raport următbrele:

Institutele (ie învețăment superiore. 
Intre acestea vine la locul prim universita
tea din Budapesta. In 1867 — 68 funoționau 
la acâstă universitate cu totul 98 puteri 
didactice, în 1894 —95 însă erau 285; atunci 
erau 1885 ascultători, aetădi sunt 4006. 
Dela 1867 pănâ acjl e’au spesat cu clădiri 
pentru universitate peste 10 milione florenî. 
In privința numărului ascultătorilor, uni
versitatea din Budapesta ocupă acjl locul 
al 5-lea între universitățile europene. Afară 
de universitatea din Paris, celelalte patru 
cu puțin sunt mai înpopulate oa cea din 
Budapesta.

Universitatea din Clușius'e. înființat tot 
în intervalul dela 1867 înooce și are ad*  
■627 asoultătorl și 139 puteri didactice (46 
profesori ordinari; cea din Budapesta are 
a jl 77 prof. ord,).

Politeclinicul Iosefin ooupă looul al 6-lea 
între politechnieele din Europa. Cu 24 de 
ani înainte avea 511 ascultători, ac)l are 
1041.

Scolele medii. Aci se constată mai pe 
sus de tote, că legea privitore la scdlele 
medii din 1883 s’a esecutat ca o conscien- 
țiositate și punctualitate ou puține altele. 
Din 1883 numărul școlelor medii a crescut 
dela 178 la 189; școlarii s’au sporit dela 
40.711 la 52.979, numărul profesorilor dela 
1604 la 2167, numărul profesorilor califi
cați dela 1113 la 1896. Din anul 1883 jn- 
câce numărul gimnasiilor oomplete (cu 8 
clase) s’a sporit cu 35. Scâlele medii sunt 
socotite peste tot oa instituțiunl ale statu
lui, deoreoe numai 36 de scole confesionale 
nu primesc ajutore de stat.

Tote scolele medii sunt scole unguresci, 
afară de 19: anume 7 scole săsescl din Ar
deal, 4 scole românesol și 1 serbăscă, în 
celelalte șepte școle „străine**,  limba ma
ghiară face cuoer'rl.

Ca defecte ale școlelor medii se aooen- 
tueză în raport: 1) Îmbulzirea prea mare 
în classe. Astfel de șoole au fost 78 2) Si- 
tuațiuneă înourcată creată prin legea pri
vitore la propunerea limbei greeescl; mare 
parte dintre elevii școlelor reale învață 
limba latină, înse rău, dintre gimnasiștl o 
parte învață grecesoe, alta nu, și așa s’a 
născut o coufusiă grozavă în detrimentul 
ambelor scdle. In privința acesta trebue să 
se facă o reformă, — se dic° în raport. 3) 
Lipsa de profesori. Anul trecut au funcțio
nat la școlele medii 274 de profesori su- 
plenți, fără diplome.

Scolele poporale. Aci se constată, că 
dela orearea legei privitore la „Kisdedo- 
vurl**  (asilurile de copii) s’au făcut „pro
grese1* neașteptate pe acest teren. Cu tote 
acestea pănă aZl numai 293,542 de copii 
sunt înscriși ca obligatori de-a cerceta „Kis- 
dedovurile**.  Raportul dice, că acest număr 
trebue să fiă fals, deoreoe nu insinuă pe 
copii, pentru oa să nu fiă obligate a în
ființa „KisdedovurI**.

Numărul copiilor obligați a cerceta 
șodla se apropiă de trei milidne, pe oând 
în 1870, erau după statistica de atunci, nu
mai 2 milione și aprope 300,000, Au cer
cetat școla 2,324 644, nu au oercetat’o 
582.471. Aci ministrul declară, că „va pro- 
cede cu cea mai mare energiă**  pentru a 
face să cerceteze copiii regulat școla.—La 
noi se vin pe un învățător 88 elevi, pe 
oând în Bavaria numai 60, în Prusia 68, 
în Belgia 47, în Francia 24, în Italia 29 
eto. Din didaotre s’au înoassat la noi mai 
bine de 2 milione. Aci ministrul deolară, 
că în ce privește scolele de stat are de gând 
să facă oa elevii să fiă scutiți de ori ce 
taxă. Salarul unui învățător în cașul aproc- 
simativ este de 548 fi., pe când în Bavaria 
e 900, în Belgia și mai mare, în Prusia 
854 fl. etc. Ce privesoe lățirea limbei ma
ghiare priu scdlele poporale, se constată în 
raport, că acesta încă lasă mult de dorit!..

Notițe din istoria școlelor n6stre 
medii.

îi.
Dintre cele 3 institute cel mai veohiQ 

este gimnastul.
Representanții parorhiilor din Brașov- 

Getate biserica Sfiutei Adormiri și Brașov- 
Scheiu, biserica Sf. Nicolae, la îndemnul 
stăruitor îndeosebi a reposatului de piă 
memoriă loan Popasu, mai târZiu episoop 
al Caransebeșului, er pe-atuncl protopop al 
Brașovului, — decid în anul 1850 înființarea 
unui gimnasiu inferior 'român în Brașov, 
angajându se prin subscripțiunl a contribui 
fiă-oare fruntaș după posiția și averea sa 
în vreme de 10 ani tote mijldoele de sub- 
eistență pentru șcâlă și profesori.

In acest sens să și așterne în 26 
Septemvre 1850 o petițiune la guvernul 
țării pentru de-a concede, în vederea mij- 
locelor de subsistență asigurate, deschi
derea gimnasiului.

In 1 Octomvre 1850 se și deschide gim- 
nasiul cu cl. 1 gimnasială, denumindu-se ca 
prim și singur profesor Gavriil Munteanu, 
care se însăroineză cu propunerea tuturor 
obiectelor de învățământ prescrise pentru 
acâstă clasă în „ Organisations-Entwurf fur 
die Oesterr. Gymnasien1*.  Limba de pro
punere este limba română.

Cu anul școl. 1851/2 se deschide cl. 
II. gimn., trecând Gavril Munteanu in clasa 
aoesta, er pentru cl. I se denumesce de 
profesor loan Barac.

In anul următor (1852/3) se deschide 
cl. III gimn, denumindu-se ca al treilea pro
fesor (pentru cl. I gimn.) Vasilie Oroianu. 
Er la finea acestui an școlar se mai denu
mesc încă doi profesori în persona d-lor 
David Almășianti, și Ion Petric.

Ou anul școl. 1853/54 se, deschide și 
el. IV și astfel gimnasiul inferior se com
pletes, rămânând în forma acesta 9 ani 
de Zile- Tot în acest an programa de în
vățământ se modifică după specialități, 
având să propună diferite obiecțe de învă
țământ diferiți profesori în aceeași clasă.

La 11 Sept. 1853 marele Archiereu 
Andreiu Șaguna vine în personă la Brașov 
aducând ou sine decretul guvernului, prin 
care să încuviințeză deschiderea gimna- 
siului, să ia cu aprobare la cunoscință de
numirea oelor 5 profesori și să pune în ve
derea Eforiei școlare, că va urma și acor
darea dreptului de publioitate, îndată ce 
— conform legilor esistente — va fi de
numit și al 6-lea profesor. — In urma 
acestui decret se denumesce și profesorul 
al șeselea, în persona lui George E. Nicefor 
(10 Ianuarie 1854).

Dreptul de publicitate al gimnasiului 
inferior s’a dat de înaltul minister de culte 
și inst. publ. prin decretul nr. 832 ddto 
28 Ianuarie 1856 și s’a publicat la ordinul 
lui Șaguna în tote biserioele românesol din 
Brașov în mod festiv la 23 Martie 1856, 
ținendu-se pretutindeni câte o predică oca- 
sională de oate un profesor.

La 1862 se întrupăză vechia dorință 
a Românilor din Brașov a-șl completa cu 
încetul gimnasiul, pentru de a-1 preface în 
„gimnasiu mare**,  din „gimnasiu mic**,  cum 
îi Zi°eau atunci. Cu anul școl. 1862/3 se 
desohide el. V gimn. — Iu acest an cor
pul profesoral se compune din : Gavriil 
Munteanu, director și profesor și din pro
fesorii Dr. loan Meșotă, Stefan Iosif, Vasilie 
Oroiană, David Almășană, loan Barac și câ
ți chetul losif Fericeană.

In 3 ani școlari, ce au urmat, se des
chid pe rând și celelalte 3 olase al gimna
siului superior și anume cl. VI în 1863/64, 
ol. VII în 1864/65 și clasa VIII în 1865/66.

Dreptul de publicitate al gimnasiului 
complet se dă de guvernul țării la 1866 și 
se comunică prin decretul înaltei Cance
larii de Curte din Ardeal ddto 8 Iunie 1866, 
nr. 2568. Decretul guvernial are numărul 
14577/1866.

Ce privesoe schimbările în oorpul pro
fesoral, ele sunt următorele: cu anul școl. 
1863/64 se angajeză ca profesori noi (după 
abZicerea lui I. Barac) domnii Ion Le'igeră, 
Dr. Vasilie Glodanu, Ion lonașiu și Dr. 
George Eetrean. In anul școl. 1864/65 se 

denumesoe ca al Z606^ea profesor loan 
Moldoveaniî.

La anul 1865/6, oând s’a dat primul 
esamen de maturitate la gimnasid, corpul 
profesoral, care a condus și a asistat esa- 
menul, să compunea din Dnii: Gavriil 
Munteamî, director și profesorii: David Al- 
mășană, Vas. Oroiană, Stefan losif, Dr. Ioan 
Meșotă, Ioan Popea, Dr. Vasilie Glodartâ, 
loan Lengeră. loan lonașiă, losif Feniciană, și 
suplenții; loan Moldovemu, și Nicolae Ga- 
roiti.

La anul 1869/70 (anul desohiderei 
olasei I. comerciale și reale) numărul pro
fesorilor să urcă la 13, la 1872/3 la 14, 6r 
ia 1876/7 la 24. Adi funcționâză la tote 3 
institutele: 20 profesori ordinari definitivi, 
1 ordinar provisor, 3 suplențl și 2 estra- 
ordinarl, ou totul 26 profesori.

Primul director al gimnasiului a fost 
Gavriil Munteanu, car.a a funcționat din 29 
April 1853 pănă la 14/26 Iulie 1869. Ei 
more în 17 Decemvre 1869.

In decursul concediării din funcțiune 
a directorului G. Munteanfl, școla e con
dusă în mod interimal de d-1 prof. David 
AlmășaDîi, în urmă de conrectorul Dr. 1. 
G. Meșotă, care în Septemvre 1870 a fost 
apoi ales de director al școlelor medii. Dr. 
I. Q. Meșotă, a decedat în 19 Ianuar 1878 
și în looul lui să alege de direotor con- 
rectorui (denumit din 22 Deoemvre 1877) 
Stefan losif, care a funcționat pănă la finQa 
anului școlar 1888/9. La datul acesta Ste- 
fau losif este pensionat și în locul densului 
să alege de director D-1 Ipolit Ilasievicl, care 
a funcționat în acâstă calitate pănă la finea 
anului școlar 1893/4. Dându-șl D-1 Ipolit 
IlasievicI dimisiuuea din postul său de di
rector, în local dânsului fu ales actualul 
director Virgil Onițiu, care funcționâză din 
18 August 1894.

La 1869 să inființeză de catră pro- 
pr’etarii școlelor pe lângă gimnasiu înoă 
două institute de învățământ: școla reală și 
școla comercială.

In anul școlar 1869/70 să deschide 
clasa primă reală și olasa primă comercială 
și pănă la anul 1871/2 ele să completeză 
la 3 clase, rămânând comerciale pănă aZ1 
cu 3 cursuri, — âr realele completându-se 
ulterior (la a. 1878/9) la 4 clase.

(Va urma)

Prodiîcțium și petreceri
O petrecere de vară se va arangia 

cu ocasiunea adunării generale a Despăr
țământului XXIX (Midiaș) al Asooiațiunei 
transilvane la l-a August n. c. în Mediaș, 
în pavilouul dela hotelul „Sehitzen**.  Veni
tul ourat e destinat jumătate în folosul 
ambelor șcble române din Mediaș. Comitetul 
aranglRfor: L Moldovan, protopop, president; 
Dr. I. I^an, advooat, cassar; R- Mircea, proto
pop, v.-president; B. Stoian, preot, con
trolor. Membrii; Ar. Popa, T. Pertia, T. 
Vendor. N. Galea, V. Langa, D. Roman j., 
B. Trif, V. Macavei, G. Bozosan, G- 
Simplăcean, Em. Muntean, S. Muntean; I, 
Moldovan, V. Păcala, V. Scutea.

Intrarea: de personă 80 cr., de fami- 
liă pănă la 3 membri 1 fi. 80 cr., er peste 
3 membri 2 fi. 40 cr. începutul la 6 6re 
d. am. De mâncare și beutură îngrijesce 
hotelierul. Sprasolvirile și ofertele se vor 
chita în public. *

Inteligența română din Vad învită la 
petrecerea de vară, ce o va aranja Dumi
necă în 2 August n. c. în „Dumbravă1*;  
la cas de timp nefavorabil în sala șcdlei 
române gr. cat. din loc. Int'-area de per- 
sonă 80 cr.; de famiiiă 1 fi. 50 or. Ve
nitul curat e destinat fondulir sus numitei 
șcâle. SuprasolvirI marinimdse se cinteză 
în public. începutul la 11 ore a. m.

dspeții sunt rugați a se provedă ou 
vipt deacasă.

SCIRI ULTIME,
Viena, 27 Iulie. Camera de co- 

merciu din Klagenfurt a refusal de-a 
visita esposiția din Budapesta.

Viena, 27 Iulie. Țarul Rusiei va 
sosi aici în 27 August n. c. dirni- 
neța. Programul de primire e deja 
stabilit.

Agenția română comunică următorele 
soiri importante:

Atena, 26 Iulie. Se anunță, că 
o luptă nouă s’a dat la Kassani în Ma
cedonia, între nisce trupe turcescl și 
o bandă de 150 indivicfi de națio
nalitate necunoscută. Tesalia e forte 
agitată.

Atena, 26 Iulie. Cu tdte măsu
rile luate de guvern, mai mulți vo
luntari sunt gata de plecare în Ma
cedonia. — piarele (Țc, că apariția 
insurgenților greci în Macedonia are 
un caracter pur defensiv: este vorba 
de a protege populația grecescă în con
tra invasiunei bandelor bulgare.

Atena, 26 Iulie. Representanții 
puterilor au adresat sfaturi cdldurose 
guvernului grecesc în privința mișcării 
macedoniene, care a isbucnit în mod 
așa de neașteptat. Ministrul de res- 
bel a dat ordine severe pentru a 
împedica ori-ce bandă de-a trece 
granița.

Comitetul secret din Larissa 
pare, că dispune de mijlâce întinse 
debre-ce mai mulți macedoneni bo- 
gați i-au remis sume considerabile.

Sciri din Salonic auunță, că 
nisce trupe turcescl au fost bătute 
din nou de o bandă greceseă.

O mare ferbere domnesce prin
tre populațiunile din prejurul Nicus- 
taveirei.

D! V E SSF.
Lipitorea ca prevestitore do timp. Li- 

pitârea se pote folosi nu numai ca să sugă 
sânge, oi și ca să prevestâscă timpul. O 
lipitore se pune într’o sticlă cilindrică cu 
apă cam de o jumătate de lițru, apoi șțiola, 
se lâgă pe la gât ou muselin. Acesta se 
folosesce în loc de barometru, numai cât 
trebue observate mișcările lipitorei. Dâeă 
lipitorea rămâne adunată pe fundul sticlei, 
atunci prevestesce timp frumos, Decă lipi
torea stă de-asupra apei, atunci însemnă 
timp sohimbăcios. Decă lipitorea fuge ici și 
colo înotând prin sticlă e sămn, că va fi 
timp vântos. Și, în fine, decă pe lipitore se 
observă unele încrețituri, atunci să ne aș
teptăm la tempestate.

Canal între Mui'ea-baltică și Marea- 
ndgră. In cerourile guvernamentale din 
Rusia actualmente se discută mult asupra 
planului, de-a construi un canal întră 
Marea-baltică și Mare^-nâgră. Se Zice, că 
canalul se va începe din rîul Riga și va 
împreuna ambele mări. Canalul va trece 
prin rîurile Diina, Berezina și Duiepru și 
se va vărsa în sinul Chersov. Lungimea 
canalului va fi de 1000 mile marine, âr pe 
unde va fi mai îngust de 220 urme. Por
turi de-alungul canalului vor fi 21. Peste 
canal vor fi construite 7 poduri mari pen
tru comunicația trenului, er alte 21 pentru 
comunicația drumurilor de țeră. In rîul 
Riga și sînul mărei Chersov vor fi con
struite scocuri miri. Puterea hidraulică, 
ce se va desvolta la vărsarea apei în oanal 
se va folosi tot-odată peutru luminarea cu 
electricitate, așa că navigația va fi posi
bilă nu numai Z’ua ci și ndptea. Canalul 
se dice, că va fi gata în 1900. Spesele 
preliminate pentru ooDstruirea canalului 
sunt 500 milione.

Nnnierul pasagerilor pe tren în anul 
1895. După datele unui organ al căilor 
ferate germane în anul 1895 au oălătorit 
pe tren în diferiți© țări ale Europei: In 
Britania-mare și Irlanda 864 milione, în 
Germania 483 miliâne, Francia 305 milione 
Belgia 87 milione, Austria 85 milione, I- 
talia 51 milione, Ungaria 37 miliâne. El
veția 37 milione, Rusia 33 milione. Mai 
mulți oălătoresc în Britania mare și Irlan
da; acolo, după statistica amintită mai 
sus, tot la 100 locuitori se vin 2282 pasa
geri, seu fiă-care locuitori călătoresce pe 
au pe tren de 23 de ori.

Proprietar: Oi». Aurel

Redactor responsaliil Qreg®rîu



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 157—1896.

CusipsuI 5a bursa din Văena»
Din 27 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.65
Renta de oorâne ung. 4% • • • 99.50
Irapr. câil. fer. ung. în aur 4’/2% • 124.80
Iiupr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 101-65
Oblig, cftil.fer.ung.de ost. I. emis. 122. —■ 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.40 
Bunuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Iiaprum. ung. cu premii .... 153.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.—
Renta de hârtie austr..........................101.70
Renta de argint austr. .... 101.75
Renta de aur austr........................ 123.69
LosurI din 1860........................... 147.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 977.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 390.—
Alifii de-ale Băncei austr. de credit. 363.—
NapoleondorI........................................ 9.50l/2
Mărci imperiale germane . . . 58.70
London vista....................................119.70
Paris vista.................................. 47.60
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.15
Note italiene.................................. 44.45

Ctarsosifi pieței Brașov.
Din 28 Iulie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump, 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vend, 9.51
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.’/2 Vend. — 
Mărci germane Cump. 58.40 Vend. —

Lire turcescl Cump. 10.60 Vend. —.— 
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Sz. 1709 — 1896.

Ărverezesi hirdetmeny.
Alattirt elbljârbsâg reszerbl koz- 

hirrâ tetetik, hogy a Hosszufalu koz- 
sâg tulajdonât kepezo ugynevezett 
„Predeluoz“ erdo reszletben Kucse- 
ra Ârpâd elobbi vâllalkozâtol visz- 
szamaradt 3649 drb epuleti fenyb- 
tbrzs 4155 m3 tartalommal az 1896. 
evi Julius ho 30 ân delelott 10 orakar 
Hosszufalu kozseg hâzânâl megtar- 
tandb zârt irâsbeli ajânlattal ossze- 
kOtott szobeli nyilt ârveresen a leg- 
tobbet igerbnek el fog adatni.

Kikiâltâsi âr 2908 frt. 50 kr., 
meJynek 10°/0-a az ârverezes meg- 
kezdese elott bânatpenzkep a koz- 
sâgi eldljârbsâgnâl leteendâ.

Zârt irâsbeli ajânlatok, melyek 
szinten 10°/0 bânatpenzzel szerelen- 
dOk fel, csakis a szâbeli ârverezes 
megkezdeseig fogadtatndTk el.

Egyebb ârverezâsi es kihasznâ- 
lâsi feltetelek a kozsegi irodâbau 
betekinthetok.

Kelt Hosszufaluban, 1896. evi 
Julius ho 14-en.

Lukâcs Kâroly, Islik Andrâs,
jegyzo. 119,3—3 bird.

Sz. 897-1896. tlkvi.

Arveresî hirdetmenyi kivonat
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg, mint tlkvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

a keleti kereskedelmet uz6 brassbi roman kereskedbk târsulata vegre- 
hajtatdnak Popovits T. Jânos hagyatdka es târs. vegrehajtâst szeuvedo 
elleni 4600 frt. tOke-koveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi iigyeben 
a fogarasi kir. jârâsbirosâg teruletân levo Szunyogszâk kOzseg hatârân 
fekvO a 171 sz. tlkvben A f alatt foglalt 933 hrsz. ingatlanra 29 frt., 
1201 hrsz. ingtl. 5 frt., 1254 hrsz. ingtl. 7 frt., 16'z3 hisz. ingtl. 44,fit, 
1624 hrsz. ingtl. 44 frt., 1727 hrsz. ingtl. 151 frt., 1730/1 hrsz. ingtl. 
50 frt., 2585/2 hi’3z., ingtl. 22 frt., 3081/3 hrsz. ingath 5 frt, 3379 hrsz. 
ingatl. 20 frt., 3430/2 hrsz. ingtl. 4 frt., 3636 hrsz. ingtl. 3 frt., 4099 
hrsz. ingtl. 79 frt., 4101/2 hrsz. ingtl. 20 frt., 4102/2 hrsz. ingtl. 08 frt, 
4586 hrsz. ingtl. 11 frt., 4659 hrsz. ingtl. 35 frt., 5157/3 hrsz. ingatian 
15 frt., 5129 hrsz. ingtl. 47 frt., 5297/2 hrsz. ingtl. 7 frt., 5876 hrsz. 
ingtl. 14 frt., 6419 hrsz. ingtl. 5 frt., 7038 hrsz. ingtl. 13 frt., 7110/2 
hrsz. ingtl. 7 frt., 7111 hrsz. ingtl. 7 frt, 7281 hrsz. ingtl. 40 frt, 7330/1 
hrsz. ingtl. 74 frt., 7340 hrsz. ingtl. 30 frt., 7341 hrsz. ingtl. 29 frt., 
7476 hrsz. ingtl. 19 frt., 7477 hrsz. ingtl. 20 frt., a fennti ingatlanokra 
az ârverest ( 74 frtban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte 
es hogy a fennebb megjelolt mgatlanok az 1895 evi Augusztus ho 5-ik 
napjân d e. 9 orakor a Szunyogszek kozseg hâzânâl megtartandâ nyil- 
vâQos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ÎDgatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpeazben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
8zâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsâg- 
ugyminiszteri rendelet 8 §-âban kijelolt dvadekkepes ertek papirbau a 
kikuldott kezehez letenm, avagy az 1881: LX. t. cz. 170 §-a ertelme- 
ben a bânatpenznek a birdsâgnâl eloleges elhelyezeserdl kiâllitott sza- 
bâlyszeru elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1896 evi Apiilis ho 21-en.
A fogarasi kir. jârăsbirosăg, mint telekonyvi hatosâg.
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12.25
9.20
7.54

12.42
9.59

11.01
9.54
9^5
8.05

5.30
5.42
6.06

sunt a se ceti de sus

tronu trenu 
mixtu mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixiu

trenu 
mixtd

2.15
2.27
2.51

r
pl. Sibiiu . so-.,| 
„ Seleniberk „ 

| „ Cisuădie pl.j

7.10
6.57
6.36j~8~46

în jos, cele însemnate în drepta de
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9 20
707

3 22
3.54 
■J20

11.081 Sighișora .
11.48 Hașfalen .
1.59 Odorheiu-secuesc.

5.32
4.54
3.-

jos în sus. — Numerii îuouadrațl cu linii mai negre


